Thisted Flyveklub
Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.00 i Klubhuset.
Til stede:
Steen Lindemann Larsen
Ejnar Kirk
Jette Horn
Benny Hansen
Erling Klingenberg
Per L. Refsgaard, ref.
samt
Per Horn
BirgerKühn
Per Steen Jørgensen
Dagsorden:
1. Flykøb
2. Evt.
Ad 1. Flykøb
Per H., Birger og Per. S. havde til mødet udarbejdet et prospekt til flykøbet,
Selve prospektet indeholdte:
- formål
- finansiering
Herudover kriterier for
a.Typeomskoling
b. Retningslinier for leje af flyveren
c. Lånebevis
d.Regneark med beregninger økonomien ved flykøbet
Formålet
Overordnet er der tale om køb af et brugt Ultralet fly af mærket TL-3000 Sirius.
Det er 3 år gammelt og har fløjet under 80 timer.
Thisted Flyveklub skal være køber og ejer af flyet. Det er topmoderne og
der er bl. a. installeret Dynon 10” skærm, autopilot og faldskærm.
Iøvrigt fremgår alle detaljer af den vedhæftede fil ”Prospekt”
Financiering
Købsprisen er 900.000 kr. inkl. moms.
Financieringen skal ske ved långivning fra Thisted Flyveklub, klubbens medlemmer,
samt lån i Sparekassen Thy (et lån uden faste afdrag på 3% p.a.)
Det er hensigten at lånene skal være tilbagebetalt indenfor 10 år.
Hvis det viser sig, at flyet ikke kan genere overskud til tilbagebetaling til långiverne

kan flyet sælges ved en generalforsamlingsbeslutning. Lånet fra Sparekassen skal dog først
indfries.
Iøvrigt fremgår alle detaljer i den vedhæftede fil ”Prospekt.
ad a. Typeomskoling
Regler for typeomskoling fremgår af vedhæftede fil ”Typeomskoling på Sirius TL 3000”.
ad b. Retningslinier for leje af flyveren fremgår af vedhæftede til ”Retningslinier for brug af TL3000 Sirius OY-9484”.
ad c. Lånebevis. På lånebeviset angives bl. a. størrelsen på lånet, samt hvorledes tilbagebetalingen
skal ske.
ad d. Regneark. Alle detaljerede fremgår i arket, driften- samt nødvendige årlige antal flyvetimer
med en timepris på 600 kr. inkl brændstof.
Det videre forløb.
Aftalt at Per R. mailer følgende til samtlige klubmedlemmer:
* Prospektet
* Typeomskoling
* Retningslinier for leje af flyveren
* Lånebevis
* Regneark
* Manual
I mailen skal der på ny spørges om, hvem der vil give tilsagn til et lån til Klubbben.
Det præciseres, at det er et LÅN med tilbagebetalings frist indenfor 10 år.
Tilbagemelding indenfor 1 uge.
Ad 2. Evt.
a. Senest den 29. maj indkaldes der til ordinær generalforsamling, som holdes den 12. juni.
Flyprojektet er sat på dagsordenen som et særskilt punkt, da det er en generalforsamlingsbeslutning, hvorvidt projektet må iværksættes.
b. På generalforsamlingen skal det også besluttes, hvad der skal ske med nuværende klubflyver.
Per. R.

